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Beste mevrouw Van der Tempel,

Tot onbeschrijfbare verbazing heb ik de brief van de gemeente ontvangen, 
waarin met ongelofelijke wazigheid bijna tegen misleiding aan is 
beschreven dat er wellicht een mogelijkheid is dat er een vooronderzoek 
tot het vestigen van sociale huurwoningen zou kunnen aanvangen.

Dit is echter letterlijk in onze achtertuin! Wij waren trots om na enkele 
jaren een bewoner in Portland te zijn. Eindelijk volgebouwd met een zeer 
aangename medebewoners (we hebben de eerste 3 jaar achterin de wijk 
gewoon met de eerste paar straaten onbebouwd). Onze kinderen voelen 
zich nu veilig. Het is al drie jaar geleden dat onze beide auto's zijn 
ingebroken en de politie voor overvallen maandenlang door de straat heeft 
gereden.

Wij zijn van Rotterdam centrum verhuisd voor een kindvriendelijke en fijne 
omgeving. De waarde van onze woning staat nog steeds ruim onder onze 
originele aankoopprijs van 8 jaar geleden. Op basis van onze vertrekte 
gegevens zouden er nog duurdere woningen (> €650.000) achter ons 
komen met een prachtig uitzicht over het Rhoonse landschap, nu zijn de 
plannen voor sociale huurwoningbouw (rond € 150.000). U kunt dit toch 
niet menen? Dit kunt u toch niet behoorlijk bestuur noemen?  Naast de 
sterke waardevermindering van ons huis, vernietigd dit ons leefplezier 
totaal. Voor u wellicht niet voor te stellen om zelfs in deze fase al 
dagenlang met verdriet deze bouwplannen aan te zien. Ik vervaar het als 
een ziekte die niet meer is weg te denken, niet meer uit het lichaam gaat. 
Tot de dag van bekendheid van het vernietigen van dit vreemde 
bestemmingsplan zal ik elke dag dit met mij mee moeten dragen. Ik 
schaam mij voor Albrandswaard. Hoe er met de bewoners wordt 
omgegaan. De voorlichtingsavond in Rhoon was een aanfluiting. Iedereen 
hield zich van de domme. Hoe kunt u dit de bewoners aan doen? In welke 
wereld leven wij nu opeens? 

Hierbij teken ik bezwaar aan voor uw voorgenomen wijziging van het 
bestemmingsplan tot het vestigen van sociale huurwoningen op deze 
locatie in het mooiste punt van Portland. Doe dit alstublieft niet. U krijgt 
hier heel veel spijt van.

Met hoop geschreven,

Rob Feenstra
Zilverling 24


